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 Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 24. novembra 2011 v zasadačke Obecného úradu v Košeci 

 
Prítomní 

p. Radomír Brtáň, starosta   Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa   Mgr. Jaroslava Pajgerová, poslankyňa 

Mária Kalamenová, poslankyňa  Mgr. Júlia Palčeková, poslankyňa 

Katarína Turzová, poslankyňa  Bc. Pavol Ondrejka, poslanec  

Jozef Surový, poslanec     

Neprítomní 

Mgr. Helena Popovičová, poslankyňa 

Hostia 

Viď prezenčná listina 

 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce p. 

Radomír Brtáň a privítal hostí. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných  

8 poslancov a preto uznal dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné.  

2/ Schválenie programu rokovania 
Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Starosta požiadal o preloženie bodu 7.6 hneď za bod 7.1. Poslanci odsúhlasili, 
ostatné číslovanie sa posúva. 
 
Uznesenie č. 174 
OZ  k o n š t a t u j e, že : 
Zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu uvedeného na pozvánke s presunutím bodu 
7.6 na miesto bodu 7.2 a s posunutím ďalšieho číslovania. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá prednesie návrh na uznesenie 
z dnešného zasadnutia: 
Mária Kalamenová - predseda 
Mgr. Júlia Palčeková - člen 
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Katarína Turzová - člen 
Za: 8 
 
Uznesenie č. 175 
OZ  v o l í: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Mária Kalamenová - predseda 
Mgr. Júlia Palčeková - člen 
Katarína Turzová - člen 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ Bc. Pavol Ondrejka 
2/ Mgr. Jaroslava Pajgerová 
  
Písaním zápisnice poveril: Andreu Behanovú 
 
4/ Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými 
pracovníkmi 
Starosta pripravil v spolupráci s HK kontrolu uznesení za celý rok, spýtal sa poslancov či 
súhlasia. Poslanci s navrhnutým súhlasili. 
 
5/ Názory občanov 
Starosta odovzdal slovo prítomným hosťom. Nikto z prítomných hostí sa v tomto bode 
nevyjadril. 
 
6/ Správa hlavného kontrolóra v súlade s § 18f zák. č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
Bc. Ondrejka pripomienkoval tento bod programu. Nakoľko je tento bod v aktuálnom 
rokovacom poriadku OZ ako pevne stanovený je na poslancoch či chcú tento bod ako 
pravidelný zrušiť. HK navrhla, že v tomto bode môže oboznámiť poslancov so svojou správou 
k poslednej platnej inventúre. Poslanci s návrhom súhlasili. Správa je v písomnej forme 
prílohou zápisnice.  
17.25 sa na OZ dostavila Mgr. Helena Popovičová, čím sa počet poslancov zvýšil na 9. 
Starosta navrhol, aby sa k inventúre zišla pracovná skupina, ktorá by sa venovala 
predpokladom, ktoré zo správy vzišli.  
Bc. Ondrejka – nemyslí si, že vytknuté nedostatky sú dohadmi, ale sú faktami. Je zvedavý na 
vyjadrenie kompetentnej osoby.  
Starosta navrhol dohodnúť pracovné stretnutie s ekonómkou obce a doriešiť nedostatky. 
Týchto stretnutí môže byť niekoľko, podľa potreby.  
 
Uznesenie č. 176 
OZ ukladá: 

a) Doložiť vyraďovacie protokoly k hmotnému majetku uvedenom v práve HK v bode č. 
2.2., aby sa reálne preukázal dôvod, prečo daný majetok nie je zahrnutý 
v inventárnych zoznamoch k 31. 7. 2011. 

b) Vyjadriť sa či majetok uvedený v dobe č. 3 správy HK inventarizovaný v roku 2005 bol 
uvedený na podsúvahových účtoch obce Košeca ako obecný majetok v správe 
a užívaní právnickej osoby, akým spôsobom došlo k zaradeniu uvedených 
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nehnuteľností, ktoré boli predmetom kúpnej zmluvy v roku 2008, Z akého dôvodu 
nefiguruje nehnuteľný majetok na inventárnych zoznamoch. 

c) Doložiť vyraďovacie protokoly na chýbajúci majetok uvedený na strane č. 4 a 5, 
v bode č. 4 správy HK. Ak nebol majetok vyradený tak stanovisko prečo sa 
nenachádza v inventárnych zoznamoch a vykonať nápravu. 

d) Vysvetliť z akého dôvodu dochádza k nezrovnalostiam uvedeným v bode 6. Správy 
HK, vykonanie nápravy a prichystanie inventarizačných súpisov všetkého majetku 
obce Košeca, ktorý podlieha inventarizácii k vykonaniu inventarizácie k 31.12.2011 na 
základe príkazu starostu na vykonanie inventarizácie. 
Zodpovedný: Ľudmila Eckertová 
Termín: 8.12.2011 
Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 8.12.2011 o 18. hodine.  

Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
7/ Hlavné body rokovania: 

1. Informácia o odstavení dodávky vody do zasadačky oproti OcÚ a hľadanie riešení 
Starosta privítal prevádzkovateľov potravín, ktoré sú napojené na rovnaký zdroj vody ako 
zasadačka oproti obecnému úradu. Na poslednom zasadnutí vzišla potreba oboznámiť sa aj 
s ich názorom. P. Matuška informoval poslancov o histórii nákupu budovy a o snahe 
o odkúpenie pozemku pod budovou potravín. Pani Gregorová neuspela na žiadnej právnej 
inštitúcií tak studňu zničila a zasypala kameňmi.  
p. Gregorová reagovala na slová majiteľov. Trvá na tom, že studňa je jej majetkom. Vysvetlila 
poslancom svoj postoj. Riešenia sú len dve, buď odkúpia celý pozemok vrátane murovanej 
budovy, alebo ten svoj montovaný stánok odstránia.  
Poslanci prediskutovali a Mgr. Švehlová navrhla napojiť zasadačku na obecnú studňu, ktorá 
sa nachádza pred ňou. Starosta – musíme zistiť v akom je stave, či je tam voda a ak áno akej 
kvality. 
Uznesenie č. 177 
OZ odporúča starostovi obce preveriť stav studne na parc. č. 10/1. 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
Ing. Kantoríková na hlasovaní neprítomná. 
 

2. Prevádzkový poriadok telocvične 
Prevádzkový poriadok bol poslancom zaslaný na pripomienkovanie mailom. Dokument 
pripravila riaditeľka ZŠ a MŠ Ing. Eva Jurenová. Poslanci a starosta prediskutovali 
a zapracovali pripomienky. Finálne schválený dokument je prílohou zápisnice.  
 
Uznesenie č. 178 
OZ schvaľuje prevádzkový poriadok telocvične. 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
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3. Prehodnotenie rozpočtu obce na rok 2011 – hodnotenie plnenia rozpočtu, 
prenájmu a podnikania, hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok 

Správu poslancom predniesla poslancom predsedníčka komisie financií, investícií a rozvoja 
Mgr. Júlia Palčeková. Informovala poslancov o položkách, ktoré v príjmovej a výdavkovej 
časti prekročili pôvodný plán. Správa bude poslancom zaslaná mailom. Na nasledujúcom OZ 
predloží  návrh na uznesenie a úpravu rozpočtu. Poslanci informácie vzali na vedomie. Ing. 
Kantoríková pripomenula pripraviť na najbližšie OZ možnosti uloženia financií na 
termínované účty.  
 
Uznesenie č. 179 
OZ berie na vedomie Prehodnotenie rozpočtu obce na rok 2011 – hodnotenie plnenia 
rozpočtu, prenájmu a podnikania, hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok. 
 

4. Hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce obdobie – 
priebežná informatívna správa 

Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení. Poslanci hodnotenie vzali na vedomie. 
 

Uznesenie č. 180 
OZ berie na vedomie hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce 
obdobie – priebežná informatívna správa. 
 

5. Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity 
Vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity predniesla poslancom zástupkyňa starostu 
Mgr. Miroslava Švehlová. Poslanci správu vzali na vedomie.  
 
Uznesenie č. 181 
OZ berie na vedomie vyhodnotenie dní zvýšenej pracovnej aktivity. 
 

6. Plán práce OZ na rok 2012 
Plán práce pripravila a poslancom na pripomienkovanie zaslala Mgr. Švehlová. Poslanci návrh 
schválili: 
 
Uznesenie č. 182 
OZ schvaľuje predložený plán práce OZ na rok 2012. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
8/ Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov 
Mgr. Júlia Palčeková predniesla návrhy uznesení komisie financií, investícií a rozvoja: 
 
Odpredaj obecných pozemkov: 
 
Uznesenie č. 183 
Obecné zastupiteľstvo: 

a) schvaľuje zámer odpredať pozemky priamym predajom s parcelnými číslami 98/13, 
410/5, 410/6, 410/7 s celkovou výmerou 1124 m2, určenými geometrickým plánom 
č. 131/2011 vyhotoveným Ing. Bronislavou Filiačovou. 



5 

 

b) odporúča starostovi obce vykonať potrebné kroky pre vykonanie zámeru odpredaja 
uvedených pozemkov priamym predajom. 

Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Žiadosť kultúrnej komisie o zakúpenie predajných stánkov 
Komisia sa zaoberala reálnou potrebou požadovaného množstva 8 ks. Využívali by sa pri 
rôznych obecných akciách. P. Turzová požiadala aspoň o tri kusy. V rozpočte sú finančné 
prostriedky na ich zakúpenie. Poslanci prediskutovali a z dôvodu neistoty týkajúce sa kvality 
najvýhodnejšej ponuky dohodli sa na zahrnutí položky do budúcoročného rozpočtu 
a zakúpenie dostatočne kvalitných predajných stánkov. 
 
Zakúpenie posýpača na zimu 
Komisii boli predložené tri ponuky, cenovo najvýhodnejšia ponuka vyhovuje našim 
potrebám.  
 
Uznesenie č. 184 
OZ schvaľuje zakúpenie rozmetadla soli BOGBALLE, typ S3, objem zásobníka 500-1050 l, 
pracovný záber 1-8 metrov v sume max. 3.500,- €. 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
Žiadosť opatrovateliek na preplatenie opatrovateľského kurzu 
Opatrovateľky, ktoré sú zamestnankyňami obce si museli pre výkon svojho zamestnania do 
konca tohto roka urobiť kvalifikáciu pre túto prácu formou kurzu. Komisia zastáva názor, že 
vykonanie tohto kurzu je v ich osobnom záujme. V prípade poskytnutia príspevku ošetriť toto 
podmienkou poskytovania tejto práce v našej obci minimálne obdobie. Poslanci 
prediskutovali a hlasovali: 
 
Uznesenie č. 185 
OZ neschvaľuje príspevok pre opatrovateľky na základe ich žiadosti č.j. 848/2011 zo dňa 12. 
10. 2011 o preplatenie opatrovateľského kurzu.  
Za: 5 
Zdržal sa: 1 
Proti: 3 
 
Návrh nového poistenia pre obec 
Na komisii sa zaoberali ponukou p. Ševčíka z Generali na úpravu poistenia pre obec na nižšiu 
sumu. Poslanci navrhlo porovnať ponuku s inými poisťovňami. Treba porovnať krytia 
v prípade poistnej udalosti. Zároveň je potrebné zistiť možný termín vypovedania aktuálnej 
zmluvy. 
 
Obecný rozhlas 
Obec si vyžiadala predbežnú cenovú ponuku na rekonštrukciu rozhlasovej ústredne. Poslanci 
schválili investíciu do výšky 1500,- €. Cenová ponuka vo výške cca 2.900,- € obsahuje nielen 
výkonnejšie zariadenie ale aj software a ovládaciu jednotku, ktorá vysielanie uľahčuje 
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a poskytuje rôzne možnosti ako napr. spustenie vysielania v požadovanú hodinu. 
Predpokladaná hodnota takejto investície je vo výške max. 3.500,- €. Poslanci požiadali 
o predloženie troch cenových ponúk na základe požiadaviek obce a prehodnotia výšku 
investície v budúcom roku. 
 
Stoly KD 
V cenovej ponuky z väznice nie je zrejmá výška stolov. Starosta zistí výšku a požadované 
množstvo na najbližšom OZ kúpu prediskutujú. 
 
Starosta – začiatkom novembra zasielal poslancom aktuálne možnosti na získanie finančných 
dotácií napr. na modernizáciu knižnice alebo vydanie monografie. Požiadal poslancov 
o zváženie, či využijeme ponuku na spracovanie niektorej z týchto žiadostí. 
 
Uznesenie č. 186 
OZ schvaľuje prípravu žiadostí pre získanie dotácií na informatizáciu knižníc a vydanie 
monografie obce v max. sume 328,- €. 
Za: 9 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
 
9/ Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania 
 
10/ Interpelácia poslancov - diskusia 
 
11/ Ukončenie zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Radomír Brtáň, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť. (21:30) 
 
Starosta obce: Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Andrea Behanová 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
          __________________________           _________________________ 

     Bc. Pavol Ondrejka      Mgr. Jaroslava Pajgerová 
 
 
V Košeci, 24. 11. 2011 


